
ارائه و معرفی پرمیکروب ترین نقاط عمومی غیرقابل اجتنابی که روزانه بسیاری از ما با آن سروکار 
داریم و می تواند به ارتقای آگاهی ما درباره نظافت بیشتر کمک کند، ضروری است. یک فرد 
می تواند در مدت یک دقیقه 30 شیء را لمس کند که میان این اشیاء سطوح پراستفاده و پرمیکروب 
مثل دستگیره های در، گوشی تلفن و کنترل ها هستند. در خانه تالش می کنیم میکروب زدایی کنیم 
و جرم ها را از بین ببریم اما وقتی که از خانه به منظور غذا خوردن در رستوران، خرید کردن یا مراجعه به پزشک 
خارج می شویم، چه اتفاقی رخ می دهد؟ معرفی این نقاط که روزانه به طور اجتناب ناپذیری با آنها در تماس 

هستیم می تواند موجب توجه به نظافت و مصون شدن از بیماری شود.
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نیک

دست خشک کن های اتوماتیک
هر بار که از این دستگاه استفاده می کنید انتشاری از باکتری ها  فضا را پر می کند. دانشمندان  آن را دستگاه انتشار 
توالت می نامند. تمام این میکروب ها کجا می روند؟ احتماال درون آن خشک کن دیواری قدیمی اند. یک مطالعه 
جدید می گوید که این دستگاه ها بعد از هر بار روشن شدن، میکروب ها را پخش می کنند. در مورد خشک کن های 
فانتزی چطور؟ یک گروه از محققان می گویند، آنها نیز با سرعت  میکروب ها را به هوا پرتاب می کنند. اما سازندگان 
این دستگاه می گویند که برای جلوگیری از این کار، فیلتر ویژه ای داخل آن نصب شده است. مطمئن     ترین حالت 

ممکن، استفاده از حوله های کاغذی قدیمی است.

تکه های میوه روی لبه لیوان
دوست دارید کمی لیمو در لیوان آب خود بریزید؟ محققان ده ها نوع میوه تزئین شده روی لبه لیوان رستوران 
را مشاهده کردند. آنها دریافتند که حدود 70درصد از لیموهای تزیینی، میکروب های بیماری زایی ایجاد می کنند 

که می تواند منجر به برخی مشکالت معده شود بنابراین دفعه دیگر، چای سرد خود را بدون لیمو میل کنید.

سبدهای خرید فروشگاه
شما ممکن است قصد خرید بیش از یه بسته نان را داشته باشید.

دسته سبد خرید می تواند محل 11 میلیون میکروارگانیسم همچون گوشت خام را دارا باشد.
فقط به دستمال های کثیف روی جایگاه ها فکر کنید همان جایی که خرید خود را روی آن  گذاشتید. این 

روزها بسیاری از فروشگاه ها دستمال مرطوب ضد باکتریایی ارائه می دهند. از آنها استفاده کنید.

دستگاه های خودپرداز
صفحه کلید، دستگاه عابر بانک و درب گردان بانک ها حاوی میکروب های فراوانی است. در واقع، ویروس آنفلوانزا می تواند به 
مدت 17 روز بر روی کاغذ اسکناس زندگی کند! اما هیچ کس از دستکش یا دستمال ضدعفونی برای در دست گرفتن پول 
استفاده نمی کند. درمورد دستگاه های خودپرداز، شرکت ها امیدوارند که برای مبارزه با سرماخوردگی و آنفلوانزا، صفحات لمسی 
را با شیشه محافظ ضدمیکروبی به بازار عرضه کنند. در حال حاضر، بهترین کار مطمئن این است که دکمه ها را با قلم فشار دهید. 

باشگاه ورزشی
اگر سالن ورزشی که می روید قبل از استفاده به شما طریقه  تمیز کردن تجهیزات را ارائه می دهد، حتما این کار 
را انجام دهید. حتی اگر در زمان سالمت خود به آنجا می روید، اما بدانید که این مکان گستره وسیعی از انتشار 
میکروب هاست به این دلیل که باکتری ها از پوست ما به هر چیزی که لمس می کنیم، منتقل می شود. یک مطالعه 
نشان داد که وزنه های آزاد و دسته های دستگاه، محل زندگی گونه هایی از میکروب ها هستند که معموال در اتاق های 

نشیمن یافت می شوند.

محلول های شوینده دست 
این پمپ های پرمصرف نوعی گیاه پرورش دهنده باکتری هستند. خوب به آن دقت کنید.

 از فروشگاه گرفته تا روشویی، نمی دانید قرار است چه تاثیری داشته باشند. برای حداقل 20 ثانیه آن را روی 
دست خود ماساژ دهید یا از محلول ضدعفونی کننده دست استفاده کنید. قبل از اینکه به دسته در سرویس بهداشتی 
برسید، به این فکر کنید که چند نفر بعد از استفاده از سرویس بهداشتی، دستشان را شسته اند.فقط 31درصد از 

مردان و 65درصد از زنان این کار را انجام می دهند.

زمین بازی بچه ها
با انگشتان کوچک چسبناک وسایل بازی را برمی دارند و یکی پس از دیگری آن را در دست می گیرند. اما 
زمین های بازی بچه ها بندرت تمیز می شوند. بدترین جا منطقه شنی است که 36 برابر میکروب بیشتری نسبت 
به سینی کافه تریا دارد. به این دلیل است که باکتری ها در مکان های گرم و مرطوب رشد می کنند. حتما محلول 

ضد عفونی کننده دست و دستمال مرطوب همراه داشته باشید.

صفحه های لمسی
گرچه جای تعجب نیست که صفحه های لمسی سرشار از میکروب ها هستند. مطالعه ای به وجود برخی از این 
میکروب های بیماری زا پی برد. در هشت رستوران فست فود بر روی صفحه نمایش لمسی آزمایشاتی انجام شد و به 
وجود باکتری های مدفوع پی بردند که باعث ایجاد انواع عفونت ها می شود که شما را راهی بیمارستان می کند. نوعی 
از این باکتری بنام اینتروکوکوس مانند باکتری استافیلوکوکوس است که باعث عفونت خونی می شوند. پس بهتر است 

که در صف بایستید و از پشت پیشخوان سفارش خود را بدهید.

استخرهای شنا
یک پارک آبی پر از بچه می تواند ریزه هایی از مدفوع را در اطراف  پراکنده کند. نوجوانان هم ممکن است 
بعد از دستشویی رفتن، این آلودگی را منتقل کنند. چون آنها قبل از پریدن در آب خود را خوب نشسته اند و 
تمام آلودگی را به داخل استخر می برند. این آلودگی افزایش می یابد و کلر موجود در آب هم، همه آلودگی ها 

را از بین نمی برد. بهترین حالت مراقبتی چه می تواند باشد؟ فقط سعی کنید آب نخورید.

شیرهای آب
قبل از اینکه از شیر آب مدرسه آب بنوشید به آلودگی آن فکر کنید که دو برابر حمام است. به این دلیل 
که حمام مرتبا تمیز می شود. آیا تاکنون دیده اید که کسی شیر آب را تمیز کند؟ در عوض یک بطری آب 

با خود داشته باشید.

منوی رستوران
میزان باکتری برخی از منوها 100 برابر بیشتر از نشیمن  توالت است. چون تعداد زیادی از آدم ها آن را لمس 
می کنند و اکثر آنها فقط یک بار در روز پاک می شوند، واقعا اگر اینچنین باشد و معموال یک دستمال کثیف به 
روی آنها می کشند. دست های خود را قبل از نشستن نشویید بلکه پس از سفارش غذا این کار را انجام دهید و 

هرگز قاشق چنگال خود را روی منو قرار ندهید.

دکمه های آسانسور
اگر به هنگام لمس دستگیره درب  احساس بدی پیدا می کنید در هنگام لمس دکمه های آسانسور نیز احتیاط 

کنید. آن را با آرنج خود فشار دهید، از پله ها استفاده کنید، یا از محلول ضدعفونی کننده دست استفاده کنید.

 اتاق های هتل
چند لکه روی بالش دیده می شود. کنترل تلویزیون کثیف ترین شی داخل اتاق است. قبل از استفاده آن را 
با دستمال ضدعفونی پاک کنید. سایر وسایل میکروب زا مثل کلید المپ تخت خواب، روتختی، سشوار، 

گوشی تلفن و لیوان نوشیدنی.
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